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                             A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το πρακτικό της αριθμ. 2/2017 

Συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θήρας. 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ :      12/2017 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

                  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΡΑΣ :   ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΩΡΖΟΣ. 

           ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤ. ΝΟΜΙΚΟΣ.  

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ :ΤΖΟΥΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ. 

          ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ :  ΓΡΑΤΣΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ :  ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ ΚΑΙ ΥΕ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΘΗΡΑΣ. 

Στη Θήρα και στην Αίθουσα του Δημοτικού  Πολιτιστικού Περιβαλλοντικού Αθλητικού 

Οργανισμού Σαντορίνης (ΔΑΠΠΟΣ), σήμερα την   30-01-2017, ημέρα της εβδομάδος        

Δευτέρα και ώρα  17:00’, συνήλθαν  σε δημόσια  συνεδρίαση τα μέλη του Δημοτικού 

Συμβουλίου   του Δήμου Θήρας, κατόπιν της υπ΄άριθ.   7/25-01-2017 προσκλήσεως του 

Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου  για  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου 67  παρ.5  του Δ.Κ.Κ. (Ν.3852/2010) στους 
Συμβούλους. 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου είκοσι επτά 
(27)  μελών βρέθηκαν  δέκα–  οκτώ(18), ήτοι: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
2. ΝΟΜΙΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
3. ΜΠΕΛΛΩΝΙΑ-ΜΕΝΔΡΙΝΟΥ ΡΟΥΛΑ 
4. ΝΟΜΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
5. ΚΑΦΙΕΡΗΣ ΜΗΝΑΣ   
6. ΔΑΡΖΕΝΤΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ 
7. ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
8. ΓΡΑΒΑΝΗ ΟΛΓΑ 
9. ΤΖΟΥΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
10. ΣΙΓΑΛΑΣ ΕΠΙΦΑΝΙΟΣ 
11. ΣΙΓΑΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
12. ΔΡΟΣΟΣ ΜΑΡΚΟΣ 
13. ΔΑΚΟΡΩΝΙΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
14. ΧΑΛΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
15. ΧΑΛΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
16. ΓΡΑΤΣΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
17. ΑΡΓΥΡΟΥ ΜΑΡΙΑ 
18. ΖΩΡΖΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 

 

 
1. ΚΑΦΟΥΡΟΣ ΜΑΡΚΟΣ 
2. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
3. ΒΑΜΒΑΚΟΥΡΗ ΙΩΑΝΝΑ 
4. ΧΛΩΡΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 
5. ΑΡΓΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
6. ΔΑΡΖΕΝΤΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
7. ΜΑΪΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
8. ΚΙΤΣΟΥ ΣΟΦΙΑ 
9. ΟΡΦΑΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
 
 

 

                                                                              

Στη συνεδρίαση παρών ήταν και ο Δήμαρχος κ. Ζώρζος Αναστάσιος-Νικόλαος.  
 
 
Επίσης παραβρέθηκε   η  Πελέκη Μαριάννα, υπάλληλος του Δήμου  Θήρας για την 
τήρηση των πρακτικών . 
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Κατά την διάρκεια της συνεδρίασης του Δ.Σ. προσήλθαν οι κάτωθι  Δημοτικοί 
Σύμβουλοι: 

1. Βαμβακούρη Ιωάννα. 

2. Μάϊνας Νικόλαος. 

3. Χλωρίδης Αριστείδης. 

4. Αργυρός Ιωάννης. 

 
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος αυτού  είχαν ήδη αποχωρήσει από 
την αίθουσα συνεδριάσεως του Δ.Σ. οι κάτωθι  Δημοτικοί Σύμβουλοι: 

1. Χάλαρης Αντώνιος 

2. Χλωρίδης Αριστείδης. 

3. Ζώρζος Ανδρέας 

 
 

         Ο Πρόεδρος αφού κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως  του Δ. Σ. και εισηγούμενος το 3
ο
 

θέμα της ημερήσιας διάταξης, περί : «ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ ΚΑΙ ΥΕ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΘΗΡΑΣ», το λόγο 

έδωσε  στον κ. Δήμαρχο ο οποίος έθεσε υπόψη στο Δ.Σ.  το Α.Π. 18/18-01-2017 έγγραφο της 
Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Θήρας, το οποίο έχει ως εξής : 
 

«Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 25/40703/16.12.2016 εγκύκλιο του 

Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ζητείται από τους ΟΤΑ να 

αποστείλουν στο Υπουργείο Εσωτερικών και στην οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση τα 

αιτήματά τους, για τον προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού προσωπικού ανταποδοτικών 

υπηρεσιών κατηγορίας ΔΕ και ΥΕ. 

        Τα αιτήματα που θα υποβληθούν θα αφορούν κενές θέσεις του Οργανισμού 

Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου μας και δεν πρέπει να περιλαμβάνουν θέσεις για την 

κάλυψη των οποίων έχει εκδοθεί προκήρυξη ΑΣΕΠ. 

       Με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 4368/2016 εξαιρέθηκε από την πλήρη 

αναστολή προσλήψεων τακτικού προσωπικού κατηγοριών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης που εφαρμόζεται στους ΟΤΑ και τα ΝΠΙΔ αυτών μέχρι την 

31.12.2016, το μόνιμο και ΙΔΑΧ προσωπικό των κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ που απασχολείται 

σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα. 

     Πρόκειται για υπηρεσίες για τις οποίες ο ΟΤΑ ή το ΝΠΙΔ της Αυτοδιοίκησης 

(δήμος, ΝΠΔΔ, ΦΟΔΣΑ, ΔΕΥΑ κ.λ.π.) εισπράττει ανταποδοτικά τέλη από τους 

ωφελούμενους κατοίκους και αφορούν τον τομέα της καθαριότητας, του ηλεκτροφωτισμού, 

της ύδρευσης/άρδευσης, της αποχέτευσης , των δημοτικών κοιμητηρίων. 

Επίσης η πρόσληψη τακτικού προσωπικού ΔΕ και ΥΕ ανταποδοτικού χαρακτήρα 

εξαιρέθηκε και από την απόφαση κατανομής που εκδίδεται από τον Υπουργό Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης. 

     Αντίθετα, εξακολουθεί να υπάγεται στους περιορισμούς του άρθρου 11 του ν. 

3833/2010 όπως ισχύει, το προσωπικό των κατηγοριών/εκπαιδευτικών βαθμίδων ΠΕ και 

ΤΕ για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα. 

 

     Σημειωτέον ότι, έπειτα και από την ισχύ του άρθρου 64 του ν.4389/2016, για το τρέχον 

έτος ο λόγος προσλήψεων/αποχωρήσεων καθορίζεται σε ένα προς πέντε (μία πρόσληψη 

ανά πέντε αποχωρήσεις, στο σύνολο των φορέων), ενώ για το 2017 ο λόγος θα είναι ένα 

προς τέσσερα και για το 2018 ένα προς τρία. 
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Επιπροσθέτως, εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου ένατου παρ. 20
α
 του ν. 

4057/2012, σύμφωνα με τις οποίες για την κίνηση διαδικασιών πρόσληψης τακτικού 

προσωπικού ( μόνιμου και ΙΔΑΧ) προσωπικού όλων των κατηγοριών και εκπαιδευτικών 

βαθμίδων απαιτείται η προηγούμενη έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 όπως 

ισχύει. 

        Στο πλαίσιο αυτό, προκειμένου να στελεχωθούν με τακτικό προσωπικό νευραλγικές 

υπηρεσίες  της Αυτοδιοίκησης με άμεσο αντίκτυπο στη δημόσια υγεία, καλούνται οι ΟΤΑ, 

να υποβάλλουν  στο ΥΠ.ΕΣ. τα αιτήματά τους σε τακτικό προσωπικό  ΔΕ και ΥΕ 

ανταποδοτικού χαρακτήρα μέσω της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης έως 31-01-2017. 

Τα αιτήματα θα πρέπει να είναι ιεραρχημένα ως προς το βαθμό αναγκαιότητάς τους 

(να τεθεί σειρά προτεραιότητας) και δεν πρέπει να περιλαμβάνουν θέσεις για την κάλυψη  

των οποίων έχει ήδη εκδοθεί προκήρυξη ΑΣΕΠ. 

         Κατόπιν όλων των ανωτέρω, παρακαλούμε για την λήψη απόφασης Δ.Σ., στην 

οποία θα αναφέρεται η ιεράρχηση των αναγκών με βαθμό αναγκαιότητας, ο αριθμός 

των κενών οργανικών θέσεων τακτικού προσωπικού στον οικείο Ο.Ε.Υ. για την κάλυψη 

των οποίων προορίζεται η πρόσληψη του προσωπικού, καθώς και τα προσόντα 

πρόσληψης που προβλέπονται για την συγκεκριμένη θέση από την κείμενη νομοθεσία 

ανά κατηγορία και κλάδο. 

   Λαμβάνοντας υπόψη τις άκρως απαραίτητες ανάγκες σε προσωπικό κατηγορίας 

ΔΕ και ΥΕ ανταποδοτικού χαρακτήρα, η αρμόδια υπηρεσία του δήμου μας, θα πρέπει 

να συντάξει τους σχετικούς πίνακες και δικαιολογητικά, οι οποίοι σύμφωνα με την 

ανωτέρω σχετική εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ., θα πρέπει να αναρτηθούν στον σχετικό ιστότοπο 

του ΥΠ.ΕΣ. και στη συνέχεια να διαβιβαστούν στην οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση, 

μαζί με τα λοιπά απαιτούμενα δικαιολογητικά. 

    Συγκεκριμένα θα πρέπει να προβούμε στην πλήρωση των παρακάτω κενών θέσεων 

μόνιμου προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών ιεραρχημένες ως προς την 

αναγκαιότητά τους ως ακολούθως: 

 

1. ΔΕ Ηλεκτρολόγων θέσεις δύο (2)  

Σε ολόκληρο το Δήμο Θήρας υπηρετούν αυτή τη στιγμή δύο (2) ηλεκτρολόγοι 

που είναι επιφορτισμένοι με τον δημοτικό φωτισμό οδών πλατειών 14 Δημοτικών 

και τοπικών Κοινοτήτων με μεγάλη χιλιομετρική απόσταση συμπεριλαμβανομένης 

και την νήσου Θηρασίας,  Δέκα (10) Δημοτικά σχολεία, Δέκα (10) νηπιαγωγεία. 

Τρία (3) Γυμνάσια , τρία (3)  Λύκεια,  κτηριακές εγκαταστάσεις του Δήμου, 

Παιδικοί σταθμοί και πολλά άλλα. Η πρόσληψη δύο ακόμη θεωρούμε ότι είναι 

επιτακτική. 

 

2. Χειριστών μηχανημάτων έργου θέσεις τρις (3)  

Αυτή τη στιγμή στο Δήμο μας υπηρετεί ένας χειριστής μηχανημάτων έργων και οι 

ανάγκες είναι τεράστιες αφού  υπάρχουν μηχανήματα που δεν μπορούν να 

λειτουργήσουν από την έλλειψη υπαλλήλων. Ακόμη στο χώρο διάθεσης των 

απορριμμάτων του δήμου υπάρχει ανάγκη δύο τουλάχιστον χειριστών 

μηχανημάτων για την ομαλή λειτουργία του χώρου . 
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3. ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ  θέσεις  τρις (3)  

Αυτή τη στιγμή στο Δήμο μας υπηρετούν  οκτώ (8) οδηγοί οι οποίοι 

απασχολούνται στα απορριμματοφόρα στα φορτηγά  στα λεωφορεία του Δήμου 

και σε πολλά άλλα οχήματα που υπάρχουν στο Δήμο μας. Προκειμένου να 

καλυφθούν οι τεράστιες ανάγκες μας είναι επιτακτική  η πρόσληψη οδηγών.   

 

4. ΥΕ Εργατών καθ/τας (εξωτερικών χώρων) θέσεις δώδεκα (12). 

Αυτή τη στιγμή στο Δήμο μας υπηρετούν 18 εργάτες καθαριότητας. Σε ένα δήμο 

σαν το δικό μας με τόσο μεγάλη τουριστική κίνηση με ιδιαίτερη γεωγραφική 

ιδιομορφία,  θεωρούμε ότι ο αριθμός των εργατών έπρεπε να είναι πολλαπλάσιος 

για την αντιμετώπιση των τόσο μεγάλων αναγκών που καθημερινά προκύπτουν.    

 

 Τα απαιτούμενα προσόντα που προβλέπονται για τις συγκεκριμένες θέσεις είναι 

τα εξής: 

 

1. ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ: 

Απολυτήριος τίτλος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Απολυτήριος τίτλος Τριταξίου Γυμνασίου 

ή για όσους έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου), ή 

ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του ν.δ. 580/1970 ή 

απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 

του άρθρου 1 τοιυ Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής. 

 

2. ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ  

          ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:  

1.Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικοτήτων: (α) Τεχνικού Αυτοκινήτων 

Οχημάτων ή (β) Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων ή Πτυχίο Α' ή Β' κύκλου 

σπουδών ΤΕΕ ειδικότητας Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή Απολυτήριος τίτλος 

Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου τμήματος Μηχανικών Αυτοκινήτων ή Τεχνικής 

Επαγγελματικής Σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ειδικότητας Μηχανών Αυτοκινήτου 

ή Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτου 

ή συναφούς ειδικότητας, δηλαδή: - Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου ή  

Ηλεκτρομηχανικών Συστημάτων και Αυτοματισμού Αυτοκινήτου ΤΕΕ ή - Ηλεκτρικού 

Συστήματος Αυτοκινήτου ΤΕΣ δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή - Ηλεκτροτεχνίτη 

Αυτοκινήτου Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή - Ηλεκτρολόγου 

Αυτοκινήτων Οχημάτων ή Τεχνικού Μηχανοτρονικής ΙΕΚ ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής 

μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. β. Ισχύουσα επαγγελματική 

άδεια οδήγησης Δ΄ κατηγορίας και γ. Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) για 

όσους απαιτείται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις Ειδικές Επισημάνσεις - (Συμπληρωματικές 

διευκρινήσεις για οδηγούς).  

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:  

Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων από υποψηφίους με τα 

ανωτέρω προσόντα οι θέσεις θα καλυφθούν από υποψήφιους οι οποίοι διαθέτουν: 1. 

Οποιοδήποτε απολυτήριο τίτλο σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της 
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ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο σχολών της αλλοδαπής. 2. Ισχύουσα επαγγελματική άδεια 

οδήγησης Γ΄ κατηγορία και 3. Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) για όσους 

απαιτείται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις Ειδικές Επισημάνσεις - (Συμπληρωματικές 

διευκρινήσεις για οδηγούς).  

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:  

Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων από υποψηφίους με τα 

ανωτέρω προσόντα οι θέσεις θα καλυφθούν από υποψήφιους οι οποίοι διαθέτουν: 1. 

Απολυτήριο τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για 

υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή 

ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριο 

τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του 

Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλο ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής και εμπειρία επαγγελματία 

οδηγού αυτοκινήτου τουλάχιστον τριών (3) ετών, μετά την απόκτηση της άδειας οδήγησης 

αυτοκινήτου . 2. Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ' κατηγορίας και 

3.Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) για όσους απαιτείται, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στις Ειδικές Επισημάνσεις - (Συμπληρωματικές διευκρινήσεις για οδηγούς). 

ΑΔΑ: ΒΛ4ΨΩ6Ν-1ΥΖ  

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 

 1. Απολυτήριος τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για 

υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή 

ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριο 

τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του 

Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλο ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής και εμπειρία επαγγελματία 

οδηγού αυτοκινήτου τουλάχιστον έξι (6) μηνών, μετά την απόκτηση της άδειας οδήγησης 

αυτοκινήτου. 2. Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ' κατηγορίας, και 3. 

Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) για όσους απαιτείται, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στις Ειδικές Επισημάνσεις - (Συμπληρωματικές διευκρινήσεις για οδηγούς) 

 

3.ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (εκσκαφέα – φορτωτή) 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

α) Άδεια μηχανοδηγού – χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων ομάδας Β΄ 

τάξης Γ΄ ή  Άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) ομάδας Α΄, ειδικότητας 1 του Π.Δ. 

113/2012 για τα Μ.Ε. 1.3 της κατάταξης του άρθρου 2της απόφασης με αριθ. οικ. 

1032/166/Φ.Γ.9.6.4 (Η) 5.3.2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. (*) 

β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική 

 

γ) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή 

Β΄ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου 

ή Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή Σχολής Μαθητείας 

του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/83 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή 

αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών μονάδων 

της ημεδαπής ή αλλοδαπής υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση 
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της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια μηχανοδηγού – 

χειριστή χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό 

και εμπειρίας.  

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα) 

α)  Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων ομάδας Β΄ τάξης 

Γ΄ ή Άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) ομάδας Α΄ ειδικότητας 1 του Π.Δ. 

113/2012, για τα Μ.Ε. 1.3 της κατάταξης του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 

9.6.4 (Η)/5.3.2013 απόφασης του αρμόδιου Υφυπουργού, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

(*), 

β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική,  

γ) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος, απολυτήριος τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής 

σχολής της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος  σχολής της αλλοδαπής. Γίνεται 

επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της 

ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλει βεβαίωση της 

αρμόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια μηχανοδηγού- 

χειριστή χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό 

και εμπειρίας.   

  

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:  

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα) 

α)  Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων ομάδας Β΄ τάξης 

Γ΄ ή Άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) ομάδας Α΄ ειδικότητας 1 του Π.Δ. 

113/2012, για τα Μ.Ε. 1.3 της κατάταξης του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 

9.6.4 (Η)/5.3.2013 απόφασης του αρμόδιου Υφυπουργού, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

(*), 

β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική,  

γ) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλ. απολυτήριο 

τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 

απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου), ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής 

Σχολής  του  Ν.Δ. 580/1970  ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000  της ημεδαπής ή άλλος 

ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, 

μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας μηχανοδηγού-χειριστή (*). 

 

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:  

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα) 

α)  Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων ομάδας Β΄ τάξης 

Γ΄ ή Άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) ομάδας Α΄ ειδικότητας 1 του Π.Δ. 

113/2012, για τα Μ.Ε. 1.3 της κατάταξης του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 

9.6.4 (Η)/5.3.2013 απόφασης του αρμόδιου Υφυπουργού, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

(*), 

β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική,  
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γ) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλ. απολυτήριο 

τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 

απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου), ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής 

Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος 

ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών, μετά 

την απόκτηση της παραπάνω άδειας μηχανοδηγού-χειριστή (*). 

 

(*)ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: 

Υποψήφιοι που κατείχαν άδεια την οποία αντικατέστησαν βάσει του π.δ.113/2012, 

εφόσον στην νέα αυτή άδεια δεν αναγράφεται η αρχική άδεια και η ημεροχρονολογία 

κτήσης αυτής, οφείλουν να προσκομίσουν σχετική βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας 

από την οποία να προκύπτουν τα ανωτέρω στοιχεία.  

Η εν λόγω βεβαίωση απαιτείται, προκειμένου να προσμετρηθεί το βαθμολογούμενο 

κριτήριο της εμπειρίας. 

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ  

Για τα θερμικά μηχανήματα  γίνονται δεκτές και οι άδειες μηχανοδηγών χειριστών 

μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων που χορηγήθηκαν βάσει του π.δ. 22/1976 (ΦΕΚ 

6/12.01.1976/τ.Α’). 

    Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι κάτοχοι επαγγελματικής άδειας οδήγησης 

αλλοδαπής, για να γίνουν δεκτοί πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση της αρμόδιας 

υπηρεσίας «περί ισοδυναμίας και αντιστοιχίας της άδειας οδήγησης αλλοδαπής με τις 

επαγγελματικές άδειες οδήγησης ημεδαπής». 

 

ΔΕ24 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος εγκαταστάτη ή συντηρητή ηλεκτρολόγου 1
ης

 κατηγορίας Α΄ 

ειδικότητας ή εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1
ης

 ομάδας Α΄ ειδικότητας του π.δ. 108/2013 (*). 

β) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή 

Β΄ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου 

ή Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολών μαθητείας 

του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή 

αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 

Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλος 

ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την 

προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση της 

άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε 

αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας. 

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα) 

α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος εγκαταστάτη ή συντηρητή ηλεκτρολόγου 1
ης

 κατηγορίας Α΄ 

Ειδικότητας ή εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1
ης

 ομάδας Α΄ ειδικότητας του π.δ. 108/2013(*) 
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β) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος, απολυτήριος τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής 

σχολής  της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολής της αλλοδαπής. 

Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής 

της ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση 

της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι  η ανωτέρω άδεια χορηγήθηκε 

βάσει του συγκεκριμένου τίτλου  είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας. 

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα) 

α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος εγκαταστάτη ή συντηρητή ηλεκτρολόγου 1
ης

 κατηγορίας Α΄ 

Ειδικότητας ή εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1
ης

 ομάδας Α΄ ειδικότητας του π.δ. 108/2013(*) 

β) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου 

γυμνασίου ή για υποψήφιους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο 

δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του 

Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 

και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της 

αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, μετά την απόκτηση της 

παραπάνω άδειας (*). 

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα) 

α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος εγκαταστάτη ή συντηρητή ηλεκτρολόγου 1
ης

 κατηγορίας Α΄ 

ειδικότητας ή εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1
ης

 ομάδας Α΄ ειδικότητας του π.δ. 108/2013 (*). 

β) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου 

γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο 

δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμο απολυτήριο  τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 

580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και 

Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της 

αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία  τουλάχιστον έξι (6) μηνών, μετά την απόκτηση της 

παραπάνω άδειας (*). 

 

 (*)ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: 

Υποψήφιοι που κατείχαν άδεια την οποία αντικατέστησαν βάσει του π.δ 108/2013, 

εφόσον στη νέα αυτή άδεια δεν αναγράφεται η αρχική άδεια  και η ημεροχρονολογία 

κτήσης αυτής, οφείλουν να προσκομίσουν σχετική βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας 

από την οποία να προκύπτουν τα ανωτέρω στοιχεία.  

       Η εν λόγω βεβαίωση απαιτείται, προκειμένου να προσμετρηθεί το 

βαθμολογούμενο κριτήριο της εμπειρίας. 

 

 

        Από τις ανωτέρω προσλήψεις θα προκύψει δαπάνη η οποία θα βαρύνει τους κάτωθι 

κωδικούς αριθμούς εξόδων του πρ/σμού Δήμου Θήρας οικ. έτους 2017 (και εγγραφή 

ανάλογων πιστώσεων στους πρ/σμούς των επόμενων ετών): 

Δαπάνη ποσού 265.960,00 σε βάρος του Κ.Α. 20.6011  για τις τακτικές αποδοχές 
          Δαπάνη ποσού   35.750,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 20.6051 για τις εργοδοτικές εισφορές» 
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                  Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν 

σχετικά. 
     Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη  του :  
 

1. Την υπ΄ άριθ. 25/40703/16.12.2016 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών & 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 4368/2016 εξαιρέθηκε από την πλήρη αναστολή 
προσλήψεων τακτικού προσωπικού κατηγοριών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και 
Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης που εφαρμόζεται στους ΟΤΑ και τα ΝΠΙΔ αυτών μέχρι 
την 31.12.2016, το μόνιμο και ΙΔΑΧ προσωπικό των κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ που 
απασχολείται σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα. 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 3833/2010 όπως ισχύει, το προσωπικό των 

κατηγοριών/εκπαιδευτικών βαθμίδων ΠΕ και ΤΕ για την κάλυψη αναγκών 

ανταποδοτικού χαρακτήρα. 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν.4389/2016,  όπου για το τρέχον έτος ο λόγος 

προσλήψεων/αποχωρήσεων καθορίζεται σε ένα προς πέντε (μία πρόσληψη ανά 

πέντε αποχωρήσεις, στο σύνολο των φορέων), ενώ για το 2017 ο λόγος θα είναι 

ένα προς τέσσερα και για το 2018 ένα προς τρία. 

           Επιπροσθέτως, εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου ένατου παρ. 20
α
 

του ν. 4057/2012, σύμφωνα με τις οποίες για την κίνηση διαδικασιών πρόσληψης τακτικού 

προσωπικού ( μόνιμου και ΙΔΑΧ) προσωπικού όλων των κατηγοριών και εκπαιδευτικών 

βαθμίδων απαιτείται η προηγούμενη έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 όπως 

ισχύει. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Α.  Εγκρίνει την πρόσληψη τακτικού προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών 
κατηγορίας ΔΕ και ΥΕ στο Δήμο Θήρας ως εξής : 

 

1. ΔΕ Ηλεκτρολόγων θέσεις δύο (2)  

Σε ολόκληρο το Δήμο Θήρας υπηρετούν αυτή τη στιγμή δύο (2) ηλεκτρολόγοι 

που είναι επιφορτισμένοι με τον δημοτικό φωτισμό οδών πλατειών 14 Δημοτικών 

και τοπικών Κοινοτήτων με μεγάλη χιλιομετρική απόσταση 

συμπεριλαμβανομένης και την νήσου Θηρασίας,  Δέκα (10) Δημοτικά σχολεία, 

Δέκα (10) νηπιαγωγεία. Τρία (3) Γυμνάσια , τρία (3)  Λύκεια,  κτηριακές 

εγκαταστάσεις του Δήμου, Παιδικοί σταθμοί και πολλά άλλα. Η πρόσληψη δύο 

ακόμη θεωρούμε ότι είναι επιτακτική. 

 

2. Χειριστών μηχανημάτων έργου θέσεις τρεις (3)  

Αυτή τη στιγμή στο Δήμο μας υπηρετεί ένας χειριστής μηχανημάτων έργων και οι 

ανάγκες είναι τεράστιες αφού  υπάρχουν μηχανήματα που δεν μπορούν να 

λειτουργήσουν από την έλλειψη υπαλλήλων. Ακόμη στο χώρο διάθεσης των 

απορριμμάτων του δήμου υπάρχει ανάγκη δύο τουλάχιστον χειριστών 

μηχανημάτων για την ομαλή λειτουργία του χώρου . 
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3. ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ  θέσεις  τρεις (3)  

Αυτή τη στιγμή στο Δήμο μας υπηρετούν  οκτώ (8) οδηγοί οι οποίοι 

απασχολούνται στα απορριμματοφόρα στα φορτηγά  στα λεωφορεία του Δήμου 

και σε πολλά άλλα οχήματα που υπάρχουν στο Δήμο μας. Προκειμένου να 

καλυφθούν οι τεράστιες ανάγκες μας είναι επιτακτική  η πρόσληψη οδηγών.   

 

4. ΥΕ Εργατών καθ/τας (εξωτερικών χώρων) θέσεις δώδεκα (12). 

Αυτή τη στιγμή στο Δήμο μας υπηρετούν 18 εργάτες καθαριότητας. Σε ένα δήμο 

σαν το δικό μας με τόσο μεγάλη τουριστική κίνηση με ιδιαίτερη γεωγραφική 

ιδιομορφία,  θεωρούμε ότι ο αριθμός των εργατών έπρεπε να είναι 

πολλαπλάσιος για την αντιμετώπιση των τόσο μεγάλων αναγκών που 

καθημερινά προκύπτουν.    

 

 Τα απαιτούμενα προσόντα που προβλέπονται για τις συγκεκριμένες θέσεις είναι 

τα εξής: 

 

1. ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ: 

Απολυτήριος τίτλος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Απολυτήριος τίτλος Τριταξίου Γυμνασίου 

ή για όσους έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου), ή 

ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του ν.δ. 580/1970 ή 

απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 

του άρθρου 1 τοιυ Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής. 

 

2. ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ  

          ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:  

1.Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικοτήτων: (α) Τεχνικού Αυτοκινήτων 

Οχημάτων ή (β) Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων ή Πτυχίο Α' ή Β' κύκλου 

σπουδών ΤΕΕ ειδικότητας Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή Απολυτήριος τίτλος 

Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου τμήματος Μηχανικών Αυτοκινήτων ή Τεχνικής 

Επαγγελματικής Σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ειδικότητας Μηχανών Αυτοκινήτου 

ή Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτου 

ή συναφούς ειδικότητας, δηλαδή: - Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου ή  

Ηλεκτρομηχανικών Συστημάτων και Αυτοματισμού Αυτοκινήτου ΤΕΕ ή - Ηλεκτρικού 

Συστήματος Αυτοκινήτου ΤΕΣ δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή - Ηλεκτροτεχνίτη 

Αυτοκινήτου Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή - Ηλεκτρολόγου 

Αυτοκινήτων Οχημάτων ή Τεχνικού Μηχανοτρονικής ΙΕΚ ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής 

μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. β. Ισχύουσα επαγγελματική 

άδεια οδήγησης Δ΄ κατηγορίας και γ. Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) για 

όσους απαιτείται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις Ειδικές Επισημάνσεις - 

(Συμπληρωματικές διευκρινήσεις για οδηγούς).  

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:  

Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων από υποψηφίους με τα 

ανωτέρω προσόντα οι θέσεις θα καλυφθούν από υποψήφιους οι οποίοι διαθέτουν: 1. 
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Οποιοδήποτε απολυτήριο τίτλο σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της 

ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο σχολών της αλλοδαπής. 2. Ισχύουσα επαγγελματική άδεια 

οδήγησης Γ΄ κατηγορία και 3. Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) για όσους 

απαιτείται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις Ειδικές Επισημάνσεις - (Συμπληρωματικές 

διευκρινήσεις για οδηγούς).  

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:  

Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων από υποψηφίους με τα 

ανωτέρω προσόντα οι θέσεις θα καλυφθούν από υποψήφιους οι οποίοι διαθέτουν: 1. 

Απολυτήριο τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για 

υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή 

ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριο 

τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 

του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλο ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής και εμπειρία 

επαγγελματία οδηγού αυτοκινήτου τουλάχιστον τριών (3) ετών, μετά την απόκτηση της 

άδειας οδήγησης αυτοκινήτου . 2. Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ' κατηγορίας 

και 3.Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) για όσους απαιτείται, σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στις Ειδικές Επισημάνσεις - (Συμπληρωματικές διευκρινήσεις για οδηγούς). 

ΑΔΑ: ΒΛ4ΨΩ6Ν-1ΥΖ  

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 

 1. Απολυτήριος τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για 

υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή 

ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριο 

τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 

του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλο ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής και εμπειρία 

επαγγελματία οδηγού αυτοκινήτου τουλάχιστον έξι (6) μηνών, μετά την απόκτηση της 

άδειας οδήγησης αυτοκινήτου. 2. Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ' κατηγορίας, 

και 3. Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) για όσους απαιτείται, σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στις Ειδικές Επισημάνσεις - (Συμπληρωματικές διευκρινήσεις για οδηγούς) 

 

3.ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (εκσκαφέα – φορτωτή) 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

α) Άδεια μηχανοδηγού – χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων ομάδας Β΄ 

τάξης Γ΄ ή  Άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) ομάδας Α΄, ειδικότητας 1 του Π.Δ. 

113/2012 για τα Μ.Ε. 1.3 της κατάταξης του άρθρου 2της απόφασης με αριθ. οικ. 

1032/166/Φ.Γ.9.6.4 (Η) 5.3.2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. (*) 

β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική 

 

γ) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή 

Β΄ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου 

ή Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή Σχολής Μαθητείας 

του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/83 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή 

αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών μονάδων 
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της ημεδαπής ή αλλοδαπής υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση 

της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια μηχανοδηγού – 

χειριστή χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με 

συνυπολογισμό και εμπειρίας.  

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα) 

α)  Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων ομάδας Β΄ τάξης 

Γ΄ ή Άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) ομάδας Α΄ ειδικότητας 1 του Π.Δ. 

113/2012, για τα Μ.Ε. 1.3 της κατάταξης του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 

9.6.4 (Η)/5.3.2013 απόφασης του αρμόδιου Υφυπουργού, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

(*), 

β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική,  

γ) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος, απολυτήριος τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής 

σχολής της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος  σχολής της αλλοδαπής. Γίνεται 

επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της 

ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλει βεβαίωση της 

αρμόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια μηχανοδηγού- 

χειριστή χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με 

συνυπολογισμό και εμπειρίας.   

  

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:  

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα) 

α)  Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων ομάδας Β΄ τάξης 

Γ΄ ή Άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) ομάδας Α΄ ειδικότητας 1 του Π.Δ. 

113/2012, για τα Μ.Ε. 1.3 της κατάταξης του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 

9.6.4 (Η)/5.3.2013 απόφασης του αρμόδιου Υφυπουργού, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

(*), 

β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική,  

γ) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλ. απολυτήριο 

τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 

απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου), ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής 

Σχολής  του  Ν.Δ. 580/1970  ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000  της ημεδαπής ή άλλος 

ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, 

μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας μηχανοδηγού-χειριστή (*). 

 

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:  

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα) 

α)  Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων ομάδας Β΄ τάξης 

Γ΄ ή Άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) ομάδας Α΄ ειδικότητας 1 του Π.Δ. 

113/2012, για τα Μ.Ε. 1.3 της κατάταξης του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 

9.6.4 (Η)/5.3.2013 απόφασης του αρμόδιου Υφυπουργού, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

(*), 
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β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική,  

γ) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλ. απολυτήριο 

τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 

απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου), ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής 

Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος 

ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών, 

μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας μηχανοδηγού-χειριστή (*). 

 

(*)ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: 

Υποψήφιοι που κατείχαν άδεια την οποία αντικατέστησαν βάσει του π.δ.113/2012, 

εφόσον στην νέα αυτή άδεια δεν αναγράφεται η αρχική άδεια και η ημεροχρονολογία 

κτήσης αυτής, οφείλουν να προσκομίσουν σχετική βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας 

από την οποία να προκύπτουν τα ανωτέρω στοιχεία.  

Η εν λόγω βεβαίωση απαιτείται, προκειμένου να προσμετρηθεί το βαθμολογούμενο 

κριτήριο της εμπειρίας. 

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ  

Για τα θερμικά μηχανήματα  γίνονται δεκτές και οι άδειες μηχανοδηγών χειριστών 

μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων που χορηγήθηκαν βάσει του π.δ. 22/1976 (ΦΕΚ 

6/12.01.1976/τ.Α’). 

    Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι κάτοχοι επαγγελματικής άδειας οδήγησης 

αλλοδαπής, για να γίνουν δεκτοί πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση της αρμόδιας 

υπηρεσίας «περί ισοδυναμίας και αντιστοιχίας της άδειας οδήγησης αλλοδαπής με τις 

επαγγελματικές άδειες οδήγησης ημεδαπής». 

 

ΔΕ24 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος εγκαταστάτη ή συντηρητή ηλεκτρολόγου 1
ης

 κατηγορίας 

Α΄ ειδικότητας ή εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1
ης

 ομάδας Α΄ ειδικότητας του π.δ. 108/2013 

(*). 

β) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή 

Β΄ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου 

ή Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολών μαθητείας 

του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή 

αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 

Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλος 

ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την 

προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση της 

άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε 

αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας. 

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα) 
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α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος εγκαταστάτη ή συντηρητή ηλεκτρολόγου 1
ης

 κατηγορίας 

Α΄ Ειδικότητας ή εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1
ης

 ομάδας Α΄ ειδικότητας του π.δ. 

108/2013(*) 

β) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος, απολυτήριος τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής 

σχολής  της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολής της αλλοδαπής. 

Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής 

της ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση 

της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι  η ανωτέρω άδεια χορηγήθηκε 

βάσει του συγκεκριμένου τίτλου  είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας. 

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα) 

α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος εγκαταστάτη ή συντηρητή ηλεκτρολόγου 1
ης

 κατηγορίας 

Α΄ Ειδικότητας ή εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1
ης

 ομάδας Α΄ ειδικότητας του π.δ. 

108/2013(*) 

β) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου 

γυμνασίου ή για υποψήφιους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο 

δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του 

Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 

και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της 

αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, μετά την απόκτηση της 

παραπάνω άδειας (*). 

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα) 

α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος εγκαταστάτη ή συντηρητή ηλεκτρολόγου 1
ης

 κατηγορίας 

Α΄ ειδικότητας ή εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1
ης

 ομάδας Α΄ ειδικότητας του π.δ. 108/2013 

(*). 

β) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου 

γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο 

δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμο απολυτήριο  τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 

580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και 

Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της 

αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία  τουλάχιστον έξι (6) μηνών, μετά την απόκτηση 

της παραπάνω άδειας (*). 

 

 (*)ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: 

Υποψήφιοι που κατείχαν άδεια την οποία αντικατέστησαν βάσει του π.δ 108/2013, 

εφόσον στη νέα αυτή άδεια δεν αναγράφεται η αρχική άδεια  και η ημεροχρονολογία 

κτήσης αυτής, οφείλουν να προσκομίσουν σχετική βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας 

από την οποία να προκύπτουν τα ανωτέρω στοιχεία.  

       Η εν λόγω βεβαίωση απαιτείται, προκειμένου να προσμετρηθεί το 

βαθμολογούμενο κριτήριο της εμπειρίας. 
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Β. Από τις ανωτέρω προσλήψεις θα προκύψει δαπάνη η οποία θα βαρύνει τους κάτωθι 

κωδικούς αριθμούς εξόδων του πρ/σμού Δήμου Θήρας οικ. έτους 2017 (και εγγραφή 

ανάλογων πιστώσεων στους πρ/σμούς των επόμενων ετών): 

Δαπάνη ποσού #265.960,00# € σε βάρος του Κ.Α. 20.6011  για τις τακτικές αποδοχές   

Δαπάνη ποσού  #35.750,00#  €  σε βάρος του Κ.Α. 20.6051 για τις εργοδοτικές εισφορές. 

 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Χάλαρης Γεώργιος, κ. Γρατσίας Ιωάννης, κ. Αργυρού 

Μαρία και κ. Αργυρός Ιωάννης συμφώνησαν με την ανωτέρω απόφαση και ψήφισαν 

«Θετικά» με την προϋπόθεση ότι κάποιοι  εργάτες από την παραπάνω πρόσληψη θα 

ασοχληθούν με την καθαριότητα των κοιμητηρίων. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤ. ΝΟΜΙΚΟΣ 

 
 

 

 

            ΤΑ   ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ. 
        

1. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
2. ΒΑΜΒΑΚΟΥΡΗ ΙΩΑΝΝΑ 
3. ΝΟΜΙΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
4. ΜΠΕΛΛΩΝΙΑ-ΜΕΝΔΡΙΝΟΥ ΡΟΥΛΑ 
5. ΚΑΦΙΕΡΗΣ ΜΗΝΑΣ   
6. ΔΑΡΖΕΝΤΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ 
7. ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
8. ΓΡΑΒΑΝΗ ΟΛΓΑ 
9. ΤΖΟΥΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
10. ΣΙΓΑΛΑΣ ΕΠΙΦΑΝΙΟΣ 
11. ΑΡΓΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
12. ΣΙΓΑΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
13. ΜΑΪΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
14. ΔΡΟΣΟΣ ΜΑΡΚΟΣ 
15. ΔΑΚΟΡΩΝΙΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
16. ΧΑΛΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
17. ΓΡΑΤΣΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
18. ΑΡΓΥΡΟΥ ΜΑΡΙΑ 

 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤ. ΝΟΜΙΚΟΣ 
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